
       Zarządzenie nr 1411/2020

Prezydenta Miasta Płocka

                     z dnia 17 kwietnia 2020 roku

w sprawie: ustalenia kompetencji  oraz zasad obniżenia cen i  opłat  za korzystanie z obiektów i
urządzeń  jednostek  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Miasto  Płock,  z  wyłączeniem
Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i 2, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 65 ze zm.) i § 1 uchwały nr 65/VI/2011 Rady Miasta
Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Płocka uprawnień do
ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z  obiektów i  urządzeń użyteczności  publicznej  Gminy  –  Miasto  Płock,  Prezydent  Miasta  Płocka
zarządza, co następuje:

§ 1
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadzonego
na mocy rozporządzenia właściwego ministra, upoważnia się dyrektorów jednostek oświatowych
prowadzonych  przez  Gminę  Miasto  Płock  do  obniżania  ustalonych  wcześniej  cen  i  opłat  za
korzystanie  z  obiektów  i  urządzeń  placówek  oświatowych  Gminy  Miasto  Płock,  z  wyłączeniem
Specjalnych Ośrodków Szkolno-wychowawczych Nr 1 i 2, na działalność gospodarcza związaną z
prowadzeniem sklepików, kiosków lub bufetów szkolnych; sprzedażą napojów, przekąsek i żywności
w automatach samosprzedających; świadczeniem usług ksero, do kwoty nie niższej niż 1% brutto
tej ceny lub opłaty.
2. Z możliwości obniżenia cen lub opłat, o których mowa w ust.1.,może skorzystać przedsiębiorca,
który  w  złożonym wniosku  wykaże,  że  w  związku  z  czasowym ograniczeniem funkcjonowania
jednostek  systemu  oświaty  jego  płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w  stosunku  do
analogicznych miesięcy w roku ubiegłym, a jeśli  działa krócej niż rok, w stosunku do ostatnich
trzech  miesięcy  przed  ogłoszeniem czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu
oświaty.
3. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 2, można składać za każdy okres rozliczeniowy wynikający 
z umowy, ale nie później niż do 30.06.2020 r. 

§ 2
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorom  jednostek  oświatowych,  prowadzonym  przez
Gminę Miasto Płock, z wyłączeniem Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych nr 1 i  2 w
Płocku.

§ 3
1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie  obowiązuje przez okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jednak nie dłużej
niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Prezydenta Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski 


